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POR UMA POLÍTICA PÚBLICA DE ATHIS

O QUE SÃO AS POLÍTICAS PÚBLICAS?

Políticas públicas são ações e programas que são desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar em 
prática direitos que são previstos na Constituição Federal e em outras leis.
São medidas e programas criados pelos governos dedicados a garantir o bem estar da população.
Além desses direitos, outros que não estejam na lei podem vir a ser garantidos através de uma política pública. 

QUEM CRIA E EXECUTA AS POLÍTICAS PÚBLICAS?

O planejamento, a criação e a execução dessas políticas é feito em um trabalho em conjunto dos três Poderes 
que formam o Estado: Legislativo, Executivo e Judiciário.
O Poder Legislativo ou o Executivo podem propor políticas públicas. O Legislativo cria as leis referentes a uma 
determinada política pública (ATHIS-LEI ZEZÉU) e o Executivo é o responsável pelo planejamento de ação e 
pela aplicação da medida. Já o Judiciário faz o controle da lei criada e confirma se ela é adequada para cumprir 
o objetivo.
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CICLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

O conjunto de etapas pelas quais uma política pública passa até que seja colocada em prática é chamado de 
ciclo de políticas públicas. Conheça cada uma dessas fases:
1. identificação do problema: fase de reconhecimento de situações ou problemas que precisam de uma 

solução ou melhora;
2. formação da agenda: definição pelo governo de quais questões têm mais importância social ou urgência 

para serem tratadas;
3. formulação de alternativas: fase de estudo, avaliação e escolha das medidas que podem ser úteis ou mais 

eficazes para ajudar na solução dos problemas;
4. tomada de decisão: etapa em que são definidas quais as ações serão executadas. São levadas em conta 

análises técnicas e políticas sobre as consequências e a viabilidade das medidas;
5. implementação: momento de ação, é quando as políticas públicas são colocadas em prática pelos 

governos;
6. avaliação: depois que a medida é colocada em prática é preciso que se avalie a eficiência dos resultados 

alcançados e quais ajustes e melhoria podem ser necessários;
7. extinção: é possível que depois de uma período a política pública deixe de existir. Isso pode acontecer se o 

problema que deu origem a ela deixou de existir, se as ações não foram eficazes para a solução ou se o 
problema perdeu importância diante de outras necessidades mais relevantes, ainda que não tenha sido 
resolvido.
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POLÍTICAS PÚBLICAS NO PLANO PLURIANUAL

As políticas públicas, depois de estudadas e formuladas, são incluídas no plano plurianual (PPA).
Esse plano, que é previsto no artigo 165 da Constituição Federal, define quais são as metas e objetivos que 
devem ser cumpridos pelos governos em 4 anos.

COMO PARTICIPAR DA ESCOLHA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Para que as políticas públicas possam atender as principais necessidades da sociedade é importante que os 
cidadãos também participem do processo de escolha dando a sua opinião.
Isso pode acontecer de diferentes maneiras, dependendo da esfera de governo.

Manual de Políticas Públicas do Governo federal - BRASIL



PORQUE A ATHIS TEM DE SER POLÍTICA PÚBLICA?
EM 10 PONTOS

1. É UMA LEI FEDERAL DE DIREITOS SOCIAIS 
2. É UM INSTRUMENTO DO ESTATUTO DA CIDADE
3. É INSTRUMENTO DE POLÍTICA URBANA DOS PLANOS DIRETORES
4. É VITAL PARA A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA BRASILEIRA PREVISTA TAMBÉM EM LEI 

FEDERAL
5. É CENTRAL PARA A MELHORIA HABITACIONAL E PRODUÇÃO DE NOVAS MORADIAS
6. É IMPORTANTE PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS E DAS 

CIDADES
7. É FUNDAMENTAL PARA A ESTRUTURA URBANA EM TODAS AS CIDADES BRASILEIRAS
8. É UMA CONQUISTA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS, DAS ENTIDADES PROFISSIONAIS, 

DAS UNIVERSIDADES E DAS ADMINISTRAÇÕES
9. É UMA LEI FEDERAL QUE ESTIMULA A REGULARIDADE URBANÍSTICA DAS CIDADES
10.É UMA NECESSIDADE DAS CIDADES BRASILEIRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DAS ZEIS 

DO PLANO DIRETOR





A moradia é um direito do cidadão previsto na
Constituição federal. A assistência técnica para fazer a
moradia é um direito do cidadão previsto na Lei federal
11.888/2008 (LEI ZEZÉU RIBEIRO). Decorridos 10 anos
após a lei ser promulgada, ela ainda não se transformou
numa POLITICA PÚBLICA. Os direitos do cidadão,
especialmente o de menor renda (até 3 salários-mínimos
tem direito total aos serviços públicos e gratuitos em
assistência técnica), não estão sendo cumpridos pelo
Poder Público.



O QUE PRECISA FAZER ? QUEM PRECISA FAZER?

PREÂMBULO - A ATHIS JÁ É UMA LEI FEDERAL. SENDO ASSIM, QUEM PRECISA TRANSFORMÁ-LA EM 

POLÍTICA PÚBLICA É O GOVERNO FEDERAL SEGUIDO PELOS GOVERNOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. 
ENTRETANTO OS ESTADOS E MUNICÍPIOS PODEM DAR O PONTAPÉ, SEJA NOS PLANOS DE HABITAÇÃO OU 
NOS PLANOS DIRETORES E NOS DECRETOS REGULAMENTADORES.

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA - Um diagnóstico participativo, envolvente, certeiro.

FORMAÇÃO DA AGENDA – definição das ações prioritárias, locais, grupos sociais envolvidos, 

problemas, participação efetiva.

FORMULAÇÃO DE ALTERNATIVAS – o que se tem e o que se quer ter? Escritório Municipal de 

ATHIS é essencial. No município. Com técnicos de várias áreas, estagiários, orçamentos. O Cartão 
CONSTRUCARD da CAIXA é uma excelente alternativa – vide SE LIGA NA REDE DE FLORIPA que financia a os 
serviços e os materiais. Equipes, universidades, entidades, estagiários, residência profissional.



TOMADA DE DECISÃO

O que será feito? Quem vai fazer? Quem pode receber os serviços de ATHIS? Por onde começar? Lugares, 
grupos sociais? O que cada família vai receber em serviços de ATHIS? Definição de prioridades no escopo. 
Processo público agilizado. Processo de aprovação e alvará em 7 dias. Capacitar equipes de trabalho, no 
âmbito público e privado.

IMPLEMENTAÇÃO

Execução das medidas tomadas. Disponibilidade de pessoal, recursos materiais e financeiros. Locais de 
atendimento (pode começar com um local central depois cada lugar tem seu Escritório (vide modelo CODHAB 
DF).

AVALIAÇÃO

Etapa essencial para medir o desempenho da ATHIS. Necessidade de instrumentos de controle social

O QUE PRECISA FAZER ? QUEM PRECISA FAZER?



UMA HOMENAGEM ESPECIAL AO COMPANHEIRO DEPUTADO FEDERAL E 
ARQUITETO E URBANISTA ZEZÉU RIBEIRO, AUTOR DA LEI DE ATHIS 11.888/2008



A grande novidade como 
política
Pública vem das Diretrizes 
Curriculares Nacionais.
A ABEA está propondo – e 
eu concordo – que nas 
DCNs, a ATHIS seja parte 
integrante da formação do 
Arquiteto e Urbanista.

As escolas de arquitetura e 
urbanismo de todo o país 
– 718 cursos com 110 mil 
vagas e mais 27 IES com 
EAD e 80 mil vagas –
precisam implantar a 
ATHIS.
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OBRIGADO
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https://www.facebook.com/angelomarcos.arruda
https://www.instagram.com/arquitetoangeloarruda/
https://www.linkedin.com/in/angelo-arruda-
b5524253/
https://twitter.com/angeloarruda

mailto:angelomv@uol.com.br
https://www.facebook.com/angelomarcos.arruda
https://www.instagram.com/arquitetoangeloarruda/
https://www.linkedin.com/in/angelo-arruda-b5524253/
https://twitter.com/angeloarruda

